
OUR METHOD TODAY : 

CREATING YOUTH-LED 

LEARNING SPACES 

Session led by « Guiding and Scouting Belgium » 

خلق : النهج الذي نتبعه حاليا
تقودها التي مساحات التعليم 

 الفئة الشابة



THANK YOU ! 
!شكرا لكم  



GOALS OF THE SESSION الجلسة أهداف   

Share experiences 

 الخبراتتبادل 

 

Reflect on a relevant and progressive program 

التأمل في البرامج التقدمية وثيقة الصلة بالموضوع 

 

Integrate Guiding method into MO’s programs 

دمج نهج المرشدات في برنامج المنظمة العضو 

 

 



METHOD OF THE SESSION نهج الجلسة     

 Based on your active participation and your sharing capacity ! 

 

 تعتمد على حضورك الفعال و قدرتك على المشاركة 

 

 A Belgian example will be presented and discussed 

 

سيتم عرض و مناقشة نموذج من بلجيكا 

 



Purpose الغرض 

Method الطريقة 

Program  

Development
ترشد الجمعيات 
الوطنية في وضع 

 البرامج

 Activities إلهام  
القائدات و المدربات 
 لتقديم األنشطة  

Learnings تيسير
 التعلم الموجه ذاتيا

Developping skills  

and values  

الكتساب و تنمية القيم و 
المهارات و المعرفة و 
 السلوك و المواقف 

Empowerment التي
تمكن األعضاء الشابات 
 من تحقيق كامل قدراتهن

Change the 
world 

و اتخاذ خطوات فعالة 
لتغيير العالم و 

 تحقيق 

« prepared to learn » p.7 



 

 

WAGGGS LEVEL : EDUCATIONAL METHOD 
البرنامج التعليمي : على مستوى الجمعية العالمية  

 

 

 

GROUP LEADER’S LEVEL : PROGRAM  ACTIVITIES  SKILLS 
 البرنامج    األنشطة    المهارات : على مستوى قيادات المجموعات

MO’S LEVEL : EDUCATIONAL PROGRAM 
البرنامج التعليمي : على مستوى المنظمة العضو  



Purpose الغرض 

Method الطريقة 

Program  

Development ترشد
الجمعيات الوطنية في 

 وضع البرامج

Activities
Learnings األنشطة 

تيسير التعلم 
 الموجه ذاتيا 

Developping skills  

and values الكتساب و تنمية
المهارات و المعرفة و السلوك و 

 المواقف

Empowerment
التي تمكن 

األعضاء الشابات 
من تحقيق كامل 

 قدراتهن 

Change the 
world اتخاذ خطوات
فعالة لتغيير العالم و 

 تحقيق

« prepared to learn » p.7 

WAGGGS الجمعية
 العالمية للمرشدات

MO’S     المنظمة
 العضو

LEADERS 
إلهام القائدات و المدربات 

 لتقديم األنشطة 



WAGGGS’S 5 ESSENTIAL ELEMENTS OF THE METHOD 

 عناصر الجمعية العالمية الرئيسية الخمس الخاصة بالنهج 

• Learning in small groups صغيرة                  التعلم في مجموعات      

 
• Connecting with others اآلخرين                              التواصل مع     

 
• Learning by doing الممارسة                             التعلم من خالل    

 
• Connecting with my world عالمي                           التواصل مع   

 
• My path, my pace                                           مساري خطوتي 

 

« prepared to learn » pp. 18-22 



PROGRESSIVE PROGRAM :  البرنامج التقدمي 
LEARNING ACROSS THE AGES طرق التعلم بمختلف األعمار 

« prepared to learn » pp. 23-26 

5-7 7-11 11-15 15-17 

Learning in small group 
 التعلم في مجموعات صغيرة

Playing together 
 اللعب معا 

Learn to work 

together 
التعلم كيفية 

 العمل معا

Care for each 

other and do 

things together 
ببعضنا البعض  اإلهتمام

 و القيام بمهام مشتركة

Work in larger 

groups 
العمل في 
أكبر محموعات  

My path, my pace 
 مساري خطوتي

Group progress 

through first 

experience of 

self evaluation 
تقدم المجموعة من 
خالل التجربة األولى 

 للتقييم الذاتي

First individual 

project 
المشروع األول 
على المستوى 

 الفردي 

Bigger individual 

project 
مشروع أكبر على 
 المستوى الفردي

Ambitious 

individual 

project 
 

مشروع طموح 
على المستوى 

 الفردي



PROGRESSIVE ACTIVITY PROGRAM برنامج النشاط التقدمي    

5-7 7-11 11-15 15-17 

Learning in small group 
 التعلم في مجموعات صغيرة
 

Treasure hunt 
 البحث عن الكنز

Baking pastries 

together 
االشتراك في صنع 

 المعجنات

Patrol hiking 
المشي 

لمسافات طويله 
في مجموعات 

 العمل 

International 

project 
 المشروع العالمي 

My path, my pace 
 مساري خطوتي

 

Fruit and leaves 

growing on the 

tree of life 
الشجر  الفواكه وأوراق

تنمو على شجرة  التي
 الحياة

Kid choose to 

learn how to 

light a fire 
قيام الطفل باختيار 

كيفية اشعال  تعلم
 النار

Promise 
 الوعد

Young choose 

to help 

refugees 
اختيار الفئة 

الشابة مساعدة 
 الالجئين



STEP 1 : How to develop 1 essential element  

 from 5 to 15 ? : working groups  paste the cards 

كيف يمكننا تطوير عنصر واحد من العناصر الرئيسية : الخطوة األولى  
؟ مجموعات العمل    لصق الكروت 15إلى  5الفئة العمرية من   

 

STEP 4 : How to develop an educational program 

 from 5 to 15 years ? : sharing groups 
  العمريةمنكيف يمكن تطوير برنامج تعليمي للفئة : الخطوة الرابعة

سنه؟ مشاركة من المجموعات 15إلى  5  



5-7 7-11 11-15 15-17 

Learning in small 

groups 

التعلم في مجموعات 

 صغيرة

Playing together 
 اللعب معا 

Learn to work together 
 التعلم كيفية العمل معا 

 
 

Care for each other and 

do things together 

ببعضنا البعض و  اإلهتمام
 القيام بمهام مشتركة

Work in larger groups 
 العمل في مجموعات أكبر

 

Connecting with 

others 

 التواصل مع اآلخرين

« everyone’s friend » 

 الجميع أصدقاء

Respect the others 

 احترام اآلخرين

Commitment to the group 

 االلتزام تجاه المجموعة

Open yourself to the 

others 

 االنفتاح على اآلخرين

Learning by 

doing 

 التعلم من خالل الممارسة

Cooperative wide 

games 

مدى واسع  ألعاب تعاونية ذات  

 

« Fairy tale imaginary» 

wide games 

  ألعاب تخيلية ذات مدى واسع

Complex  wide games 

 ألعاب مركبه ذات مدى واسع 

 

Taking responsibilities 

through projects  

تحمل مسؤوليات من خالل 

 المشاريع

 

Connecting with 

my world 

 التواصل مع عالمي

Respect the nature 

الطبيعة  احترام  

First promise 

 الوعد األول 

Guide Promise 

 وعد المرشدات

Commitment to the 

society 

 االلتزام تجاه المجتمع 

My path, my 

pace 

 مساري خطوتي

 

Group progress through 

first experience of self 

evaluation 

تقدم المجموعة من خالل 
التجربة األولى للتقييم 

 الذاتي
 

First individual project 

المشروع األول على 
 المستوى الفردي 

 

Bigger individual project 

مشروع أكبر على المستوى 
 الفردي

 

Ambitious individual 

project 

مشروع طموح على المستوى 
 الفردي

 



STEP 5 : What do I keep in mind : Share on Twitter ! 
عليكم : ما الذي يجب علينا أخذه في االعتبار: 5الخطوة رقم 

 تويترمشاركة أراءكم بالتغريد على 

THANK YOU FOR YOUR 

KIND ATTENTION AND 

ACTIVE PARTICIPATION ! 

شكرا لكم على 
 مشاركتكم الفعالة و 

 حضوركم الكريم 

Come and share with us ! !                                         هيا شاركونا   


